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Escola da Cruz Vermelha de Chaves
HÁ MUITO AMBICIONADA, A INTEGRAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DR.
JOSÉ TIMÓTEO MONTALVÃO MACHADO, EM CHAVES, AO PROJETO ENSINO SUPERIOR
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (CPV) FOI FINALMENTE CONCRETIZADO. ANTIGA PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DE ENFERMAGEM DE CHAVES, ESTE PROJETO COM 25 ANOS, RENASCE NO SEIO DA CPV. A COMISSÃO INSTALADORA É
PRESIDIDA POR HENRIQUE PEREIRA, ACOMPANHADO PELO CORONEL PINTO DE ALMEIDA E O VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO, FRANCISCO MELO.

Centro de Avaliação e Certificação
do Português Língua Estrangeira
“Em virtude do número de alunos espanhóis que necessitam de um nível de
competências linguísticas, a Escola da Cruz Vermelha de Chaves candidatou-se a
ser um local para aplicação e promoção dos exames de português, nos vários níveis, desde o A1 ao C2, de modo a facilitar o processo de aquisição, por parte dos

Replicar o trabalho desenvolvido nas res-

alunos, de uma certificação oficial. Um processo dependente do Centro de Avalia-

tantes escolas da CPV, a Escola da Cruz Ver-

ção e Certificação do Português Língua Estrangeira, integrado na Faculdade de

melha de Chaves é (re)criada e uma nova

Letras da Universidade Nova de Lisboa”.

oferta formativa surge, de acordo com o contexto, as circunstâncias e os recursos locais
de uma escola que vive com uma percentagem considerável de estudantes espanhóis
(50%). A proximidade a Espanha – particularmente ao vizinho município de Verín –, aliado
ao reconhecimento do projeto pelos cidadãos
espanhóis, tem reforçado este fenómeno.
Um fluxo que inicialmente advinha da província de Ourense, mas que hoje se dispersa à
província da Galiza, chegando até às Astúrias
e ao País Basco. “A qualidade do ensino da
enfermagem em Portugal revela-se um fator
reconhecido em qualquer parte do mundo,
mesmo em países que estão no topo como o Canadá, Austrália ou os EUA”, justifica Henrique Pereira.
A par da reforma formativa, a Escola da Cruz Vermelha de Chaves vai inovar, nomeadamente, com a
dupla titulação do curso de enfermagem, em língua espanhola e portuguesa, e a criação de um Conselho Consultivo que integrará representantes da Cruz Vermelha Espanhola e de instituições parceiras,
funcionando como um organismo que “cria uma ponte com Espanha, formal e intencionalmente”. Esta
intenção tem já uma base consolidada pelo projeto Eurocidade Chaves-Verín que promove o desenvolvimento e partilha cultural, social e económica das duas cidades.
Esta realidade é um ponto de partida para os objetivos da CVP que quer ter na Escola da Cruz Vermelha de Chaves uma porta para a Europa, com integração na sua vasta rede de parceiros. O trabalho a realizar está devidamente planificado e, à semelhança do que ocorreu na ESSNorteCVP, em Oliveira de
Azeméis, terá como foco o incremento da qualificação do corpo docente, assim como da investigação.
Henrique Pereira expressa o objetivo da CVP de “ver esta escola como representante de uma região” –
“naturalmente queremos receber alunos de qualquer parte do país e do mundo, mas pretendemos que
a marca passe a integrar a região. O passado da instituição vai ser reforçado pela experiência da marca
Cruz Vermelha e vai ajudar-nos a que esse trabalho se torne efetivo e dê frutos em benefício do desenvolvimento económico e das populações da região”, assegura Henrique Pereira, consciente que “podemos melhorar os níveis de literacia em saúde”. Também neste campo a escola pretende ser promotora em termos de educação para a saúde junto das escolas e da própria comunidade.

Chaves acolhe nos dias 12, 13, e 14 de setembro
o 1º Encontro de Estudantes do Ensino Superior
Cruz Vermelha Portuguesa

